بسمه تعالی
وزارت آموزش و پرورش
دفتر آموزش دوره دوم متوسطه نظری

)راهنمای ثبت مقاله شانزدهمین جشنواره الگوهای تدریس برتر ،مقاله علمی مرتبط با تدریس (
برای ثبت مقاله پس از ورود به سایت دبیرخانه کشوری توسعه شایستگیهای حرفه ای معلمان به آدرس:
http://teacherspd-gam2.medu.ir
از طریق منو "شانزدهمین جشنواره الگوهای تدریس برتر (بخش مقاالت علمی)" و زیر منو "سامانه ارسال و بررسی مقااالت" اقدام نمایید.

در صفحه ظاهر شده گزینه "ورود به سامانه ارسال و بررسی مقاالت" را انتخاب نمایید.

پس از ورود به سامانه ،در اولین صفحه ،نام کاربری (کدملی) و رمز عبور نویسندهی اول مقاله (گذرواژه فیش حقوقی در همگام) را وارد نمایید.
الزم به ذکراست که برای دریافت این رمز میتوانید به واحد فناوری اداره مربوطه مراجعه نمایید.

چنانچه نام کاربری و رمز عبور صحیح باشد وارد داشبورد سامانه همگام خواهید شد .در صورت نیاز از طریق گزینه

نقش خود را (مدیر مدرسه ،معاون آموزشی یا معلم) انتخاب نمایید.

با انتخاب نقش ،داشبورد سایت همگام شما به صورت شکل زیر مشاهده خواهد شد.

با کلیک روی آیکن

با انتخاب آیکن

صفحه ای مطابق شکل زیر ظاهر می شود.

وارد مرحله ثبت نام جشنواره به شکل زیر خواهید شد.

در سربرگ جشنواره ها ،با انتخاب یا کلیک روی آیکن

در ستون مدیریت مربوط به "جشنواره مقاالت علمی

مرتبط با تدریس" ،یازده موضوع برای مقاالت به شکل زیر ظاهر می شود.

با توجه به اینکه مقاله شما در کدام موضوع قرار دارد ،در سمت چپ موضوع انتخابی در ستون مدیریت ،عالمت
را انتخاب نمایید.در این صورت صفحه ای به شکل زیر نمایش داده می شود.

در قسمت نام گروه ،کد ملی نویسنده اصلی درج می شود .این فیلد نمی تواند خالی باشد .توجه داشته باشید که شما
بعنوان سرگروه ثبت نام را انجام می دهید که می توانید با استفاده از آیکن" افزودن عضو به گروه)تیم(" ،با وارد کردن
کدملی شخص) مدیر ،معاون و معلم دوره دوم متوسطه (را به عنوان نویسنده همکار به گروه اضافه کنید .توجه کنید
حداقل تعداداعضای گروه  1نفر) نویسنده اصلی (و حداکثر  2نفر می باشد.
نکته مهم :عضوی که به گروه اضافه می کنید موقتا در این لیست قرار می گیرد و به هیچ وجه ذخیره نمی شود .لطفا
پس ازاتمام ورود اطالعات ثبت نام)شامل نام گروه و تکمیل لیست اعضا (روی دکمه" ثبت نام در جشنواره "کلیک
نمایید .در صورت ثبت نام صحیح ،پیغام سبز رنگ" ثبت نام با موفقیت انجام شد "در گوشه سمت چپ و پایین ظاهر
می شود.
نکته مهم :توجه داشته باشید که هر شخص می تواند فقط یک مقاله در هر موضوع ارسال نماید.

ارسال اثر و پیگری ثبت نام:
جهت ارسال فایل مقاله ،پیگیری ثبت نام و ویرایش اطالعات) درصورت نیاز (،می توانید از برگه )(TAB
" ارسال اثر ،پیگیری و حذف ثبت نام " استفاده کنید.
با کلیک روی این برگه صفحه زیرظاهر می شود.

در این صفحه،زیر ستون مدیریت ،روی شکل" مشاهده مراحل جشنواره "

کلیک کنید.

در صفحه باز شده درستون مدیریت روی گزینه" مشاهده ثبت نام ها " کلیک کنید.

در ادامه لیستی از موضوعاتی که برای ارسال مقاله ثبت نام کرده اید را مشاهده خواهید کرد.

در هر ردیف در ستون مدیریت ،آیکن هایی وجود دارد که عملکرد هر کدام از آنها به شرح زیر است.
آیکن

"مشاهده کلی " :جهت دیدن اطالعات کلی وجزئیات ثبت نام ،مانند زمان ثبت نام ،مشخصات

اعضای گروه و فایل ارسال شده می باشد .

آیکن

مدیریت اعضای گروه  :برای مدیریت اعضای گروه مرتبط با موضوع انتخاب شده است .امکان اضافه

یا حذف اعضای گروه وجود دارد.

آیکن

مدیریت و ارسال فایل اثر :برای مدیریت و ارسال فایل مقاله می باشد .با انتخاب این آیکن امکان

بارگذاری فایل فشرده مقاله )شامل فایل  wordو فایل  pdfمقاله ( فراهم می باشد .توجه کنید که قالب فایل word
مقاله در سایت دبیرخانه کشوری توسعه شایستگی های حرفه ای معلمان به آدرس:
http://teacherspd-gam2.medu.ir
بارگذاری شده و قابل دسترس می باشد.
نکته بسیار مهم  :برای ارسال فایل مقاله مراحل زیر را انجام دهید:
 -1ابتدا فایل های مقاله خود را با دو فرمت  Wordو  PDFتهیه کنید.
 -2نام هر دو فایل را به کد ملی خود) نویسنده اصلی (تغییر دهید.
 -3آن ها را داخل یک پوشه که نام آن نیز کد ملی شماست ،قرار دهید و سپس این پوشه را با یک نرم افزار
فشرده سازی) مانند  WinRARیا  WinZipو  ) ...با فرمت  zipفشرده کنید.
 -4فایل فشرده را از طریق آیکن " بارگذاری فایل جدید " ارسال کنید.

با کلیک روی آیکن بارگذاری فایل جدید پنجره ای مطابق شکل زیر باز می شود.

با انتخاب دکمه" انتخاب فایل "می توانید فایل را از کامپیوتر خود انتخاب و سپس گزینه" بارگذاری فایل "را انتخاب

کرده تا فایل ارسال شود .در این صورت پیغام

در سمت

چپ و پایین صقحه نمایش ظاهر می شود.

آیکن

لغو و انصراف ثبت نام  :برای حذف یا لغو ثبت نام انجام شده در موضوع مربوطه می باشد.

نکته مهم  :مهلت ارسال مقاله و ویرایش اطالعات تا ساعت  24روز شنبه  99 / 22 / 22می باشد.
همکاران محترم در صورت داشتن هر گونه سوال می توانند در وقت اداری روزهای دوشنبه و سه شنبه با شماره
تلفن  02433464010دبیرخانه کشوری توسعه شایستگی های حرفه ای معلمان تماس حاصل نمایند.

دبیرخانه کشوری توسعه شایستگی های حرفه ای معلمان مستقر در استان زنجان
(مجری شانزدهمین جشنواره الگو های تدریس برتر بخش مقاالت علمی مرتبط با تدریس)

